
 
 

GUVERNØREN I HUNDRE 
 

 
 
Det er ikke bare store jubileumsmiddager når guvernøren 
er på reise. På dette bilde følger Jan opp en tradisjon i 
Mandal ved å plante en edelgran på Mandal RK`s 
eiendom i Marnardal. Klubben i Mandal kjøpte for noen 
år siden en gammel gård med hus og 1000 mål skog. 
Denne eiendommen blir flittig brukt av byens rotarianere. 
 
Guvernøren i distrikt 2290 har 
formodentlig satt ny ”guvernør-rekord” 
ved å få med seg tre av fire klubbjubileer i 
løpet av en måned. Jan M. Wesenberg er 

inne i sin travleste tid som guvernør. Som 
han selv sier det: Selv ikke den gang jeg 
stod  på som verst som bankdirektør hadde 
jeg et så tett program. 
Jubileumsfestlighetene begynte i Tønsberg 
20. september hvor Jarlsberg Rotaryklubb 
markerte sine 25 år med 80 gjester. Blant 
gjestene var Jan M. Wesenberg og 
representanter for naboklubbene. Vestfolds 
største avis, Tønsbergs Blad, møtte opp på 
festen med journalist og fotograf, og 
markerte Jarlsbergs jubileum på behørig 
måte. Klubbens historie begynte med 22 
medlemmer. 15 av dem er stadig med 
sammen med 36 medlemmer som er 
kommet til siden starten i 1977. President i 
jubileumsåret er Kåre Kjær. 
Sande RK som ble stiftet 11. mai 1962 
feiret sine 40 år på Eidsfoss Hovedgård 20. 
september med stil og humør. For øvrig 
samme dag som Jarlsbergs jubileumsfest 
gikk av stabelen. PDG Edrund Olaisen 
representerte distriktsledelsen på festen. 
Det var Holmestrand RK som var 
fødselshjelper i 1962. 40 års jubilanten har 
40 medlemmer, med Geir Teigstad som 
president.  
Kristiansand Øst RK markerte sitt 25 års 
jubileum med et fint jubileumshefte og stor 
fest lørdag 12. oktober. Klubben ble 
chartret 10/10 –77 med Kongsgaard RK 
som fadder og har i dag 42 medlemmer. 
Guvernør Jan M. Wesenberg hyldet 
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klubben både i en festtale og med artikkel i 
jubileumsheftet. Et av høydepunktene 
under middagen var overrekkelsen av Paul 
Harris Fellow Recognition til 
chartermedlem Henrik Brunvand. 
Brunvand  står sentralt i klubbens virke og 
tok også et hovedansvar for 
jubileumsskriftet. Brunvand er 
Kristiansand Øst RK`s fjerde Paul Harris 
Fellow Recognition. 
Fredag 18. oktober er det Gimsøy RK`s tur 
til å feire seg selv, og med guvernør Jan og 
fru Nenette som gjester. Klubben har 
eksistert i 40 år 31/10 og ble stiftet med 
Skien RK som fadderklubb. Festen skal 
finne sted i klubbens stilige lokaler og med 
mange gjester. Gimsøy har 43 medlemmer; 
blant dem er GE guvernør Nils-Petter 
Svanholm som skal ta over guvernør-
stafetten 1. juli neste år. Pesident i 
jubileumsåret er Ørjan Didriksen.  
Jan forteller at han på sin runde til 
klubbene har kunnet glede seg over masse 
ros for innhold og gjennomføring av 
distriktskonferansen i hans hjemby. Siden 
konferansen midt i september har 
guvernøren besøkt 18 av distriktets 45 
klubber. Lørdag 5.oktober var han i Oslo 
for å møte Bhichai Rattakul. Det er ikke så 
ofte verdenspresidenten kommer til Norge. 
Derfor hadde guvernøren i distrikt 2310, 
Eivind Karlsen, i god tid varslet slottet om 
Rattakuls besøk i hovedstaden. Kongen er 
som kjent æresguvernør for de norske 
distriktene og satte av tid til audiens og 
middag med gjesten og guvernørene. Men 

Rotary Internationals administrasjon i 
Zürich somlet med å bekrefte avtalene og 
dermed ble Kong Haralds planer endret. 
Men det ble et vellykket møte mellom 
verdenspresidenten og de norske 
guvernørene. Formiddagen lørdag var det 
mottakelse og omvisning i Oslo Rådhus. 
Om ettermiddagen arrangerte Gimle RK 
intercity-møte i Klingenberg kino hvor det 
var foredrag av Geir Lundestad fra Nobel-
instituttet og Bhichai Rattakul. Dissimilis 
stod for den kunstneriske del av 
programmet. Om kvelden var det middag 
på Hotell Continental. 
 
Egil Remi Jensen 
 

 
 

President Kåre Kjær og distriktsguvernør Jan M. 
Wesenberg markerte Jarlsberg Rotaryklubbs 25-
årsjubileum. (Foto: Tønsbergs Blad) 
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6000 PAR BRILLER

 
I Rotaryåret 2001-2002 ble det samlet inn 
6000 kontrollerte par briller i tillegg til at 
distriktene ga midler til operasjoner av grå 
stær. I de to årene aksjonen har vart har 
klubbene i Norge samlet inn 11.500 par 
briller. Dessuten har distriktene gitt 37.000 
US dollar. Rotary har samarbeidet med 
Frelsesarmeens hovedorganisasjon i Norge  

 
for å få brillene ut til de som trenger det 
mest. Brillene er distribuert i Ghana, Haiti, 
Liberia, De baltiske stater og land i Øst-
Europa. For å spare fraktpenger har 
brillene blitt tatt med ut som reisegods av 
Frelsesarmeens folk. Johan Daae-Qvale 
har vært koordinator for Rotarys 
brilleaksjon i Norge.

 
 



ROTARYKLUBB PÅ SAUESJÅ 
 
 

 
 
 

Lørdag 21. september var Kvinesdal 
Rotaryklubb med egen stand på det årlige 
sauesjået i Kvinesdal. På forhånd rykket 
klubben inn denne annonsen som forteller 
det meste om klubbens aktivitet for å være 
til nytte og glede der det trengs mest, 
uansett landgrenser. Som vi fortalte i 
månedsbrevet i september støtter klubbene 
i Flekkefjord og Kvinesdal et barnehjem i 
Kigali i Rwanda. I tillegg brukte de 
standen i fjor og i år til å samle inn 
strikkepinner og garn til et psykiatrisk 
sykehus i Romania. 

 
UTEN KVINNER STOPPER ROTARY……… 

 

Dette brevet fra Færder Rotaryklubb skulle vi gjerne ha hatt med i 
septemberbrevet, men vi hadde hastverk med å få ut månedsbrevet raskest mulig 
etter distriktskonferansen i Kristiansand. ”Færderjentenes”hilsen til alle i distrikt 
2290 er imidlertid like aktuell i oktober, og må, etter vår mening, gjerne oppfattes 
som en vennlig hilsen til ”gamlekara” i Rotary. Inger-Britt Zeiner, president i 
Færder RK skriver følgende: 

 
Ved en gjennomgang av fremmøte-
statistikken for Færder Rotaryklubb for 
året 2001-2002 la jeg merke til at det 
øverst på listen var mange kvinner. Dette 
førte til at jeg regnet ut gjennomsnittlig 
fremmøteprosent for henholdsvis kvinner 
og menn i klubben vår. Resultatet viste at 
kvinnene hadde et gjennomsnittlig 
fremmøte for hele året på 64 %, mens 
mennene i klubben tilsvarende hadde 53 % 
- altså mer enn 10 % bedre fremmøte i 
gjennomsnitt for kvinnene i fjor.   
Nå har vi også fått fremmøtestatistikken 
for august og den viser at kvinnene hadde 
et fremmøte på 78,9 % og menn 59 %, 
altså nesten 20 % høyere. Dette gir noen 
refleksjoner til ettertanke som jeg ønsker å 
dele med flere rotarianere.   
 
Færder Rotaryklubb ble chartret i 1999 
med Nøtterøy Rotaryklubb som 
fadderklubb. Klubben har nå 38 
medlemmer, fordelt på 13 kvinner og 25 

menn. Gjennomsnittsalderen i klubben er 
51,3 år, og nesten alle medlemmene er 
yrkesaktive. Vi har derfor ikke hatt fokus 
på fremmøteprosenten til det enkelte 
medlem, men fullt ut akseptert at hensynet 
til jobb og familie kommer foran Rotary.  
Programkomitéen har imidlertid hatt som 
mål å utarbeide så interessante program at 
medlemmene har et ønske om å delta på 
møtene våre. 
Kvinneandelen i Færder Rotaryklubb er 
altså over 34 %, og det er så vidt vi vet 
svært høyt i Rotary. Vi mener det er av stor 
betydning å rekruttere mange kvinner inn i 
klubbene samtidig for å få opp en høy 
kvinneandel, og resultatet fra vår klubb 
viser at dette slår svært positivt ut for 
klubbens totale fremmøteprosent. Altså – 
Uten kvinner stopper Rotary…… 
Færder Rotaryklubb ønsker å være et 
fyrtårn som gløder for bevisst rekruttering 
av kvinner til Rotary, og at det samtidig 
settes fokus på kvinneandelen i de enkelte 



klubbene. De tidligere gjengitte 
fremmøteprosentene kan brukes som 
referanse for dette. Vi inviterer gjerne 
andre klubber til å komme på besøk til oss 
og selv oppleve hvordan vi har det på 
møtene våre.    
Vår klubb har valgt å oversette årets 
internasjonale motto ”Sow the seeds of 
love” til ”Ta vare på hverandre”.   Dette 
innebærer at vi i år ønsker å sette klubbens 
indre liv på dagsorden, og dermed legge 
vekt på at medlemmene blir enda bedre 
kjent med hverandre. Vi har uttrykt ønske 
om at alle klubbens medlemmer skal være 
bevisst på å gi av seg selv for å skape et 
godt sosialt miljø i klubben, og for at vi 
skal ha det trivelig sammen.   
I den hektiske verden vi opplever i dag 
med jobb, familie og øvrige pålagte 

arbeidsoppgaver bør det betraktes som et 
privilegium å kunne sette av så mange 
timer som mulig til Rotarymøter med gode 
venner fra andre yrker og miljøer. 
Medlemskap i Rotary er med på å gi oss 
impulser og energi til vår daglige gjerning.  
Jeg tror vi mer enn noen gang trenger dette 
og håper at vårt motto ”Ta vare på 
hverandre” skal lede til at vi bevisst setter 
av noe mer tid til de aktivitetene som betyr 
noe for oss personlig. Det er viktig å 
kjenne seg selv og ta vare på seg selv for å 
få overskudd til å ta vare på hverandre. 
Tidsstyring er her et viktig begrep – vi bør 
selv ta styring med vår egen tid og ikke la 
tiden styre over oss. På denne måten tror 
jeg også at vi er mer beredt til å oppfylle 
Rotarys formål - Service above self - Å 
gagne andre.    

 

 
 
 

UNGDOMSUTVEKSLINGEN I GANG 
 

 
 
 
 
 

Wilhelm Kjølner, utvekslings-
student fra Tønsberg, sendt ut av 
Sem RK til Canada. 

Wilhelm har sendt følgende hilsen: 
 
   ”Jeg har det meget bra her, har blitt godt kjent med familien min og har greid å 
tilpasse meg ganske så bra!!  
  Jeg ble godt tatt imot av familien og presidenten i Rotary på flyplassen i 
Castlegar. I perioden før skolen startet, reiste jeg mye rundt i British Colombia 
sammen med familien min. Har besøkt bla. Vancouver, Nelson, Trail og 
Rossland (det er noen mellom store byer i nærheten av hvor jeg bor). Skolen har 
startet og det har jo vært en tøff utfordring, men det har gått greit. Utrolig rart å 
komme på skolen og ikke kjenne noen som helst og ikke vite hva som er hvorhen 
i skolen. Jeg har heldigvis fått et par venner her, det innebaerer 3 andre Rotary 
studenter. En gutt fra Tyskland, en jente fra Belgia og en jente fra Brasil. De er 
kjempegreie!!  
  Ellers så koser jeg meg veldig, spiser og drikker ekstremt mye. Jeg takker så  
mye for at jeg fikk denne sjansen til å reise ut et år som utvekslingstudent. Dette 
har så langt vært en topp erfaring for meg.” 

Her har vi 12 av de 13 kvinnene i 
Færder RK: I første rekke fra v: 
Ingeborg Seel Bahr, Wenche 
Peterzèns, Inger-Britt Zeiner, Torill 
Aas, Vigdis Kittang Ramstad, 
Ragnhild Flåtten og Mia Brambani. 
Andre rekke fra v: Tone Røgeberg, 
Anne Kongelf Bito, Berit Molstad, 
Katrine Sørgård og Kari Solem 
Leistad. Det 13. kvinnelige medlem, 
Grethe Flatland, var fraværende på 
grunn av reise. 



Gleder og plikter for vertsklubbene 
Vi ønsker at våre utvekslingsstudenter skal 
få oppleve mest mulig under sitt opphold i 
Norge. For å få til det vil jeg minne om at 
det er ikke bare vertsfamiliene og 
rådgiveren som har det hele ansvaret: det 
er klubben. Jeg vil på denne måten 
oppfordre medlemmene om å invitere dem 
hjem til seg, ta dem med på hyttetur, 
konsert, sportsarrangementer etc. De er 
interessert i å lære og vite noe om oss og vi 
vil til gjengjeld lære noe av dem. Ikke bare 
tenkt på det. Vær så snill å gjøre noe! 
Jeg har sendt brev til alle som er ansvarlige 
for ungdomsutvekslingen i distriktet. Jeg 
har heldigvis fått brev fra noen om at de er 
i gang med å intervjue studenter som skal 

sendes ut høsten 2003. Har klubben 
problemer med å finne vertsfamilier er, er 
regelen slik at den familien som sender ut 
en student er pliktig til å ta i mot en 
student. Det betyr at klubben bare trenger å 
finne to ekstra familier. Ta kontakt med 
klubbene som er i nærheten og se om det 
er praktisk mulig (tenk her på skole) å 
arbeide sammen. På den måten deles også 
utgiftene og ansvaret, og ikke minst gleden 
av å ta i mot en student. Glem heller ikke 
at en student fra ditt område også får 
muligheten til et opphold i utlandet. 
 
Bjørg Karin Gjervik 
DYEO 2290 – tlf. 35551244 
kagjervi@online.no 

 
 

FRED OG VENNSKAP 
 
er et uttrykk Alf Steinar Kjærås, president i 
Tønsberg RK bruker i en hilsen til 
medlemmene. Han oppfordrer 
medlemmene til å finne aktuelle kandidater 
til ungdomsutvekslingen. Det gleder 
sikkert Bjørg Karin Gjervik, ansvarlig for 
Rotarys Ungdomsutveksling, at Kjærås i 
sitt brev til medlemmene så sterkt 
understreker Rotarys formålsparagraf pkt. 
4 om ”å arbeide for internasjonal forståelse 
og fred gjennom vennskap over 
landegrensene”. Etter Kjærås oppfatning er 
det en av Rotarys viktigste oppgaver for å 
nå sine mål. President Kjærås vil derfor ha 
forslag fra medlemmene for å finne en 
verdig kandidat fra de videregående skoler 
som klubben kan sende ut. Tønsberg RK 
har bestemt at de skal sende og ta i mot en 
student annet hvert år. 
 

RJUKAN RK NEDLAGT 
 
Det ble guvernør Jan M Wesenbergs tunge 
plikt å kalle tilbake Rjukan RK`s 
charterdokument fra Zürich. Rjukan-
klubben ble startet for 48 år siden, i en tid 
med industri og optimisme på Rjukan. I 
50-årene var det mange ledende menn 
innen industri og næringsliv på Rjukan, 
noe som listen over presidenter bærer preg 
av. Grunnen som oppgis for at klubben 
legges ned er manglende rekruttering og 
dårlig økonomi. Et av medlemmene har 
lagt ut en del penger for å gjennomføre et 
prosjekt som klubben tok på seg, men 
klubbens kasse er bunnskrapt. Skal man 
lete etter en mer grunnleggende årsak til at 
rotaryklubben på Rjukan ikke klarte seg, 
må det nok søkes i at rekrutteringen 
foregikk ”på toppene” i det gamle 
industrisamfunnet og i alt for liten grad i 
bredden. Da klubben ble lagt ned pr. 30/6 i 
år var det bare 7 medlemmer igjen. 

 
 
6000 PAR BRILLER 
 
I Rotaryåret 2001-2002 ble det samlet inn 
6000 kontrollerte par briller i tillegg til at 
distriktene ga midler til operasjoner av grå 
stær. I de to årene aksjonen har vart har 

klubbene i Norge samlet inn 11.500 par 
briller. Dessuten har distriktene gitt 37.000 
US dollar. Rotary har samarbeidet med 
Frelsesarmeens hovedorganisasjon i Norge 
for å få brillene ut til de som trenger det 
mest. Brillene er distribuert i Ghana, Haiti, 



Liberia, De baltiske stater og land i Øst-
Europa. For å spare fraktpenger har 
brillene blitt tatt med ut som reisegods av 
Frelsesarmeens folk. Johan Daae-Qvale 
har vært koordinator for Rotarys 
brilleaksjon i Norge. 
 
MANGE TAKKER 
 

Kristiansand Vest RK har fått mange 
hyggelige tilbakemeldinger etter 
distriktskonferansen i september. 
Deltagelsen var stor, spesielt stor var den 
på kveldsarrangementet på Flekkerøy 
fredag 13. september. Da ble alle rammer 
sprengt, men det var nok av fiskesuppe, øl 
og vin til både de 120 påmeldte og 
utenlandsstudentene, som også fant veien 
til Olga Grimsmo Nilsens meget spesielle 
sjøbu og kunstlokaler; en særpreget ramme 
rundt et usedvanlig hyggelig arrangement. 
Olga Grimsmos mann, sogneprest Arve 
Nilsen, kåserte om Jens Bjørnebo. Mange 
hadde ordet. Det var sang og hygge i flere 
timer. Inne i lokalene var det godt og 
varmt, henimot 40 varmegrader. Utenfor 
var det sørlandsk sensommer med 21 
grader på bryggekanten. Kveldens 
konferansier var Frank Nilsen som 
sammen med Marit Vetås og Randi 
Haukom hadde lagt alt til rette for en fin 
kveld.. 
 
ROTARY-VEKST 
 

Selv om verdenspresidentene har bekymret 
seg for Rotarys vekst frem mot 100 års 
jubileet i 2005, viser statistikken for året 
2001-2002 at det ble det beste vekstår i 
organisasjonens historie. Medlemstallet på 
verdensbasis økte med 4,6 prosent, det vil 
1100 nye klubber og nesten 55.000 nye 
rotarianere. Dermed begynte det nye 
Rotary-året med 1.243.431 medlemmer 
fordelt på 31.256 klubber. Det er i Asia 
Rotary vokser sterkest. 
 
 
 
 

FOR FÅ ROTARIANERE, 
 

sa PDG Edrund Olaisen i sitt innlegg på 
Distriktskonferansen i september. Hun 
mente at klubbene hadde nok medlemmer, 
men at for få var opptatt av Rotarys virke 
og målsetning. Mange av klubbene i 
distrikt 2290 har satt medlemsverving på 
programmet. Oppfordring har vært tydelig 
og klart fra verdenspresidenten og fra 
guvernøren. Det arbeides både med 
medlemsverving- og utvikling. Av 
ukebrevene kan man se at det er en økende 
erkjennelse av at det ikke nok å få nye 
ansikter rundt medlemsbordene på møtene, 
men at det må engasjement til om ekte 
rotary-saker. 
Sigmund Salthaug, president i Kristiansand 
Vest RK, klubben som stod for 
Distriktskonferansen, skriver i et brev til 
medlemmene om Edrund Olaisens tema. 
Han tar først og fremst opp behovet for et 
godt fremmøte som grunnleggende for 
gode programmer, som igjen fører til godt 
fremmøte og utvikling av klubben. 
Salthaug henvender seg spesielt til de som 
bare innfinner seg på 20-25 prosent av 
møtene, og har følgende alternative 
forslag: 

1. Gjør et nytt forsøk på å sette av 
møtedagen mandag fra kl.1800 til 
1900. 

2. Send styret en begrunnet søknad 
om dispensasjon for et visst 
tidsrom 

3. Besøk de andre klubbene i byen 
dersom du får problemer med flere 
mandager. 

4. Dersom ingen av disse tiltakene 
virker, er det kanskje på tide å 
tenke igjennom hva medlemskapet 
gir deg, og hva du tilfører klubben. 

 
SVELVIK RK OG LITAUEN 
 

I det forrige månedsbrevet fortalte vi om 
Svelvik RK`s omfattende engasjement for 
barnehjemmet i Paneveyzus i Litauen. På 
møtet 8. oktober ble det vist bilder og 
fortalt fra turen til Litauen med den store 
sjekken. Reisefølget bestod av 12 personer, 



blant annet to fra skolen i Andebu som vil 
opprette kontakt med den litauiske skolen 
som ligger i tilknytning til barnehjemmet. 
På møtet ble det dokumentert hvor viktig 
innsatsen for barnehjemmet er. Det ble nok 
en gang også dokumentert hvor sterkt dette 
hjelpearbeidet står i Svelvik RK som 
planlegger ny tur til Litauen neste høst og 
nye tiltak for  å skaffe penger. Lotteriet 
med gevinster fra Litauen ga 2500 kr. som 
ble øremerket ”Julebussen”. Og på neste 
møte, tirsdag 15/10, møtte Svelvik-
rotarianerne opp på Svelvik Produkter hvor 
det ble sortert og pakket klær til 
barnehjemmet i Litauen. 

 
OVERSKUDDET TIL POLIO 
PLUS 
 

Avslutningen på det store Polio Plus-
programmet opptar klubbene i Distrikt 
2290. Det arrangeres lotterier og 
innsamlinger på møtene. Noen klubber 
velger også kreve inn en ekstra kontingent 
for å nå målet. I Kristiansand Vest RK 
håper man på et overskudd fra det store 
Distriktskonferanse-programmet, som i 
tilfelle vil bli en del av klubbens Polio 
Plus-bidrag.  

 
 
FRA POSTKASSEN: 
 

Hei ! 
Først takk for sist og en hyggelig 
Distriktskonferanse i Kristiansand til de av 
dere vi møtte i helgen. Jeg leste et rykende 
ferskt månedsbrev på nettet i går kveld, og 
jeg ønsker i den anledning å knytte noen 
kommentarer til fremmøtestatistikken. 
Klubber som ikke melder inn tall for en av 
månedene blir slik den settes opp 
godskrevet den manglende måneden med 
100 %. Jeg har også i fjor høst kommentert 
dette, og foreslått at manglende 
innrapportering blir satt til 0 %, slik at man 
i statistikken tar fremmøte for den ene 
måneden og deler på 2 i dette tilfellet. 
Dette bør motivere flere til å rapportere inn 
tallene til rett tid. 
 
Vi ønsker videre litt retningslinjer for 
innrapportering av fremmøte til 
medlemmer hvor alder + antall år i Rotary  

overstiger 85 år. Vi har inntrykk av at det 
er en del forskjellig praksis her, og 
etterlyser derfor litt klarere regler for 
hvordan klubbene skal praktisere dette. 
 
Videre vil vi gjøre oppmerksom på at 
Færder RK får besøk av Guvernøren 
tirsdag 5/11-2002, ikke 23/10 slik det står 
oppført.  Vi har tidligere fått dette bekreftet 
av Jan Wesenberg, men det har ikke blitt 
korrigert i oversikten.  Dette er litt uheldig 
for medlemmene våre, som spør hvilken 
dato som egentlig er riktig. 
 
Flott med et nytt månedsbrev så raskt etter 
konferansen - vi informerer alle 
medlemmene (minus 1 som ikke har mail) 
om at det er lagt ut nytt månedsbrev. 
 
Vennlig hilsen 
Færder Rotaryklubb 
 
Inger-Britt Zeiner 

 
Kommentarer fra redaksjonen til brevet fra Færder RK: 
Takk for hyggelig hilsen! Du må ha misforstått beregningen av gjennomsnittet: bare rapporterte møter regnes 
med., så ikke rapporterte møter trekker hverken opp eller ned. Forslaget om å regne med ikke rapporterte møter 
ville føre til gale statistikk-tall, så vi synes det må finnes andre midler til å få sekretærene til å gjøre jobben sin. 
Det likner ingen ting at hele 8 klubber ikke har rapportert noen av de 3 første månedene av rotary-året tidsnok! 
Vi går ut fra at guvernøren tar seg av dette, og også svarer på ditt spørsmål om fremmøteberegning for nestorene. 
Endret dato for guvernørbesøk hadde redaksjonen ikke fått beskjed om, den er rettet i dette brevet, sammen med 
nye datoer for Bø og Farsund. 
 



Fremmøte % Gjenstående guvernør-
besøk: 

 
Sept. Snitt 

Arendal   56 42 
Borre 21/10   48 
Brevik    54 
Bø           ny dato 9/12   84 
Farsund   ny dato 2/12  54 53 
Flekkefjord   54 57 
Færder    ny dato 5/11   51 53 
Gimsøy   62 48 
Grenland   45 49 
Grimstad    34 
Grøm     
Holmestrand 28/10  79 70 
Horten 29/10  60 63 
Jarsberg   67 60 
Kongsgaard    38 
Kragerø     
Kristiansand    22 
Kristiansand Vest   58 38 
Kristiansand Øst   54 38 
Kvinesdal   72 66 
Langesund   58 47 
Larvik   64 55 
Larvik Øst   44 44 
Lillesand   48 45 
Lyngdal   45 39 
Lågendalen   75 72 
Mandal   65 59 
Nedenes     
Notodden     
Nøtterøy 4/11  62 63 
Porsgrunn 18/11  58 42 
Risør    50 
Sande   71 60 
Sandefjord 20/11  51 46 
Sandefjord Øst 11/11  60 53 
Sem 6/11    
Skien 27/11    
Skien Vest 25/11    
Stavern 13/11  58 52 
Stokke 17/10  73 70 
Svelvik 22/10  64 61 
Tvedestrand   66 62 
Tønsberg   54 47 
Ulefoss 30/10    
Vennesla   57 42 
Gjennomsnitt   60 42 
 

I fremmøte-listen er det 8 klubber 
som utmerker seg ved ikke å ha 
rapportert tidsnok de 3 første 
månedene i rotaryåret! Gratulerer! 
 

Distriktsorganisasjon: 
 
Jan M. Wesenberg, 
Kristiansand Vest R.K. 
Guvernør (DG) 
Østre Strandgate 7, 4610 
Kristiansand S 
Priv. 38 02 57 04 
Mob. 90 50 85 55 
Faks 38 12 98 01 
E-post dg.2290@rotary.no 
 
Helge Sannes, Kristiansand 
Vest R.K. 
Sekretær 
Margretesvei 32, 4633 
Kristiansand S 
Priv. 38 09 22 78 
Arb. 38 11 13 12 
Faks 38 11 13 07 
E-post sekr.2290@rotary.no 
 
Kristian Brøvig, Kristiansand 
Vest R.K. 
Kasserer 
Vågbygdveien 96, 4622 
Kristiansand S 
Priv. 35 94 81 34 
Arb. 38 09 62 00 
E-post kass.2290@rotary.no 
 
Egil Remi Jensen, Kristiansand 
Vest R.K. 
Redaktør / 
informasjonsansvarlig 
Østre Strandgt. 3, 4610 
Kristiansand 
Priv. 38 10 00 22 
Mob. 90 15 34 10 
E-post mbrev.2290@rotary.no 
 
Per Magne Berget, Brevik R.K. 
DICO (IT-ansvarlig) 
Ulstrupsvei 7, 3960 Stathelle 
Priv. 35 96 08 69 
Mob. 90 03 40 69 
Arb. 35 92 28 06 
Faks 35 92 45 13 
E-post dico.2290@rotary.no 


